zELKA

Sp. z o.o.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr

1.

02101

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
UchwyĘ i wsporniki do rynien dachowych.
Oznaczenie typu wyrobu budow lanego

:

Indeks wyrobu, numer partii produkcyjnej, data produkcji, deklarowane właściwościużytkowe oraz kod EAN
znajdujące się na etykiecie opakowania wyrobu.

j.

ząmierzone zastos

ow

anie lub zastosow ania

:

Uchwyty prl.eznaczone są do montażu półokrągĘch rynien metalowych oraz z twomry sztucznych, odprowadzających
wodę opadową z dachów, stropodachów i tarasów w instalacji zewnętrznej budynków mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uĘtecznościpublicznej oraz ma9azynowych i pnemysłowych.
wsporniki przeznaczone §ą do mocowania uchwytów tworąlwowych rynnowych do elementów dachu budynków
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uĘtecznościpublicznej oraz magazynowych i przemysłowych,
Nanya i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ZELKA Sp. z o.o., Psary Małe, ul. Folwarczna 8, 62-300 Września

Naała i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dotycry

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałościwłaściwościuĄtkowych:
system oceny zgodności 4
7.

Kr aj ow a

spe

cyfi kacj a

te

chn iczna :

7a. Polska Norma wyrobu:

Polska Norma PN-EN 1462,:2006,,Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania".
Nazwa akredytowanej jednostki certy/ikującej, numer alłredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nanva akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
RAPORT Z B.Ą.DAŃ nr LOW 11,57 12006

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE J ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12
7b.

Krajowa ocena techniczna: nie doĘczy

Jednos tką oceny technicznej /Kraj ow a j ednostka oceny te chnicmej :
Nazwa akredytowanej jednostki cerĘfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

właściwości
Dcklaro§a|c

9.

\laści\łości
uż}&o\rc

Materiały

zgodnie z pkt, /ł PN-EN 1462:2006

Odpomość na korozję

zgodnie z pkt. 5 PN-EN 1462:2006

Nośność

zgodnie z pkt. ó.2 PN-EN 1462:2006

UNa8i

Rejestr badań odpomościna korozję z
12 .09 .2016 r
Protokół z badań okesowych m ó/2016 z
28.0'7.2016 r,
.

Właściwości
użltkowe określonego polł,yżejwyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
właściwościami
użytkolłymi. Niniejsza krajolva deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o rłyrobach budorvlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Piotr Klr&. Prezes Zarządu
_stmowisko)

Psary Małe, 02.07.2017 r.
(miejsce i data wydmia)

ZEt(A

§p. z o.o. Psory iłołeul, tolwortzno 8, óx"300 Wrześnio; N l P 789,1 5"4 1 -409, Tel. +it8

Protuiemy zgodnie z l§0

900l oror l§0 | 400l

ó

l

43 88 l 00; Fox,

dhojqt o iłkość,innowłcyine terhnologie i środowisko nolurgIne.

ó

l

43 88 805, www.zelko,

pl;

zelko@zelko.

pl

